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לחודש  פרטיים   למנויים ISP ללקוחות IBCעדכון מחירון שירותי חברת 

 2021 מאי
  

 גישה   שירות)   של החברה  על גבי סיבים אופטיים  אינטרנטתשתית    שירות  וןשלום רב, מצורף עדכון מחיר

  ( ISP)  לאינטרנט  גישה  שירות  ספקיללקוחות    לקוח  בית  שירותיו "(השירות)"   (FTTX  נייחת  גישה  לרשת

 .  2021  מאי 1 -מהחל  עבור מנויים פרטיים של החברה

   אינטרנט תשתית שירות מחירון .1
 

 לשירות  חודשית עלות  מקסימלי פס רוחב - השירות

500/50 Mbps לחודש ₪   וכולל  עד  68 

₪ לחודש  Mbps 1000/100   75ועד   Mbps 500/50 מעל  

 
  קווי  15,000מינימלית של   כמותשל  ברכישה אינטרנטעל שירות תשתית   הנחה .2

 פרטיים  למנויים תשתית
 

 הנחה אחוז  מקסימלי פס רוחב - השירות

500/50 Mbps 5% עד  וכולל 

 Mbps 1000/100   10%  ועד  Mbps 500/50 מעל

 
 לקוח בית התקנות מחירון .3

 

 פעמית חד עלות לקוח תבי ישירות

בדירה ראשי שקע התקנת  300    ₪  

 60 ₪  הפעלת שקע קיים בדירה )אקטוב לקוח בלבד(

  מודםוהתקנת  בדירה קיים שקע הפעלת
₪  200 ( ראשי שקע התקנת)ללא   

שקע לכל ₪   200 משני  רשת שקע התקנת  

₪    200  שירות קריאת  

₪  150 סרק קריאת  

 
 
 
 



 

 

 
 : למחירון כלליות הערות

למנויים חדשים בלבד. כלל  תקפים    1  ףמחירי השירות בסעי.  2021  במאי  1  מיום  החל  תקפים  המחירים .1
 המחירים אינם כוללים מע"מ. 

 בלבד.  IBCהשירותים ניתנים באזורי פריסת רשת   כלל .2
כאשר ההנחה   IBCבתשתית    ISP  -הכמות מתייחסת לכלל המנויים הפרטיים של ספק שירות ה  הנחת .3

. ההנחה תינתן ביחס לכמות הימים בחודש  קו  לכלניתנת ביחס לעלות שירות תשתית האינטרנט הרלבנטי  
 קווי תשתית למנויים פרטיים.  15,000רכש כמות מינימלית של  ISP  -בו ספק שירות ה  הקלאנדרי 

  - ספק שירות ה   לנוק   מענהתספק    IBC  השירותים אינם כוללים שירות תמיכה טכנית ו/או כל שירות אחר.  .4
ISP של תקלות רוחביות או נקודתיות.   במקרה 

 .  ISP - התקנה או הפעלה של שקע ראשי בדירה באחריות החברה בלבד ובתשלום של ספק שירות ה .5
 . בלבד  מהחברה  אינטרנט תשתית  שירות עבורם  יוזמן אשר  פרטיים  מנויים  עבור  יסופקו  התקנה שירותי .6
 .  ISP - לספק שירות ה  IBCלתנאי ההסכם בין   כפוף .7
8. IBC    המפורטים במחירון    ו/או איזה מרכיבי מנגנון ההתחשבנותרשאית לעדכן ו/או לשנות את התעריפים

 .ISP - ה שירות לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה תשלח לספק 
 


